
Gustă viaţa din plin!
Gătitul poate însemna îndemânare, imaginaţie, inovaţie 
sau pasiune. Dacă ai la dispoziţie produsele potrivite, se 
va transforma, de fiecare dată, în plăcere. 
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Chalet Spatulă din lemn de măslin   Lei 44 
Set 2 ustensile din lemn de măslin   Lei 97

Chalet Tocător din lemn de măslin, cu mâner 
Dim 32x16 cm   Lei 178; Dim. 45x20 cm   Lei 208

Chalet Set 2 cuţite bucătărie Lei 329 
Set cuţit şi furculiţă Lei 287

Chalet Ustensile din lemn de măslin
Râşnită sare/piper Lei 198 
Set mojar şi pistil Lei 46; Bol individual Lei 76

Chalet Tocător din lemn de măslin Lei 159
Set 5 cuţite brânzeturi  Lei 400

Fresno Tocător pâine din lemn de salcâm Lei 72

Mango Tocătoare din lemn de salcâm, modele asortate:
Mic Lei 53; Mare Lei 68

Bistro Platou din lemn de salcâm.
Dim. 35x28 cm   Lei 51; Dim. 51x15 cm   Lei 48

Lemnul prinde viaţă 
Este ca niciun alt material. Este irezistibil şi de încredere.  

În bucătărie, lemnul de măslin e absolut magic. Un tocător  
din lemn de măslin păstrează amintirea bunătăţilor pe care  

le-ai făcut cu ajutorul lui, dar niciodată mirosurile lor.

1. Chalet Tocător cu mâner, din lemn de măslin, dim. 32x16 cm Lei 178 
2. Form Tocător din lemn de salcâm, dim. 39x17 cm Lei 60
3. Chalet Tocător pâine, din lemn de măslin, dim. 36 cm Lei 285 

Chalet Tocătoare din lemn de măslin
Rotund Lei 221; Cu mâner   Lei 76
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Inovaţie şi 
inspiraţie în 
bucătărie
Indiferent dacă vei dori să prepari 
legume proaspete sau paste de 
casă, ustensilele de bucătărie bine 
gândite şi funcţionale te vor ajuta 
să scurtezi timpul de preparare. 
Vei avea astfel mai mult timp să te 
bucuri de plăcerea de a găti. Alege 
produsele care te inspiră pentru 
tine sau pentru prietenii care au 
aceeaşi pasiune!

Gourmet
Gătitul este despre oameni. 
Mâncarea este, probabil, singurul 
lucru universal care are puterea 
de a-i aduce pe oameni împreună. 
Oriunde pe Pământ, oamenii se 
întâlnesc la masă. Gătitul este 
despre pasiune, descoperiri, 
încercări şi încântare.

Spiralfix 
Mini robot Lei 196

Cu acest mini robot spiralele 
lungi pot fi produse cu uşurinţă, 
deoarece două cuţite speciale 
de înaltă rezistenţă, fabricate din 
oţel, lucrează împreună perfect. 
Cea mai bună parte este că sunt 
capabile să taie legumele în 
spirale aproape fără resturi.

1. Smeg Fierbător Lei 805; Blender Lei 1.342  
Prăjitor pâine 4 felii Lei 973  
Accesoriu sandwich, prăjitor 4 felii Lei 254 
Mixer bucătărie Lei 3.184; Prăjitor pâine 2 felii Lei 798  
2. Smeg Storcător citrice Lei 798 
3. Smeg Storcător fructe Lei 3.342 
4. Smeg Prăjitor pâine 2 felii Lei 798; 
5. Smeg Mixer bucătărie Lei 3.184  
6. Senso Cuţit pentru brânzeturi Lei 42  
7. Perfetta Maşină paste Lei 281  
8. Misuro Recipient gradat pentru mixer, 1.000 ml Lei 96 
9. Spirelli Feliator spiralat Lei 102
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Tigaia perfectă e tigaia 
care face jumătate din 
treabă. Care ia din foc 
exact căldura de care 
mâncarea ta are nevoie. 
Tigaia perfectă nu “gustă 
prima” din friptura ta. 
Tigaia ta perfectă e în 
colecţia Mobexpert 
Gourmet şi te aşteaptă 
să o iei acasă.

Poftă bună de  
la primul sfârâit
Mai mare sau mai mică.  
Din cupru, teflon sau fontă.  
Versatilă, dar nu plină de surprize.  
Pentru orice ţi-ar trebui, alege-o  
cu grijă! Tigaia este exact graniţa 
fină dintre succes şi eşec pe  
aragaz ori plită. Alege-o din  
colecţia Mobexpert!

1. Copper III Cratiţă inducţie cu mâner, diam. 16 cm Lei 889
Copper Tigaie cu mâner, diam. 24 cm Lei 836
2. Slowcook Oală din fontă, 4,8L, diam. 29 cm Lei 851
3. Slowcook Oală din fontă, 3,3L, diam. 25 cm Lei 671
4, 8. Bi-Colour Tigaie grill, dim. 26x32 cm Lei 624
5. Fusion Cratiţă cu mâner, diam. 16 cm Lei 307
Al-Black Tigaie cu mâner fier, diam. 20 cm Lei 145
Fusion Cratiţă cu mânere, diam. 28 cm Lei 348
6. Al-Black Tigaie cu mâner fier, diam. 24 cm Lei 180
7. Professionale Tigaie, diam. 24 cm Lei 253
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Respect pentru  
fiecare picătură
Nu trebuie să fii somelier ca să ştii 
că un pahar ales cum trebuie face 
vinul mult mai rafinat. Paharele 
potrivite lasă vinurile să respire 
exact atât cât au nevoie ca să-ţi 
dezvăluie aromele lor unice şi 
perfecte. Paharele de vin din 
colecţia Mobexpert au o singură 
misiune: să sublinieze gustul  
vinului tău favorit.

1. Incanto Set 6 pahare şampanie, 200 ml Lei/Set 162;  
Set 6 pahare vin alb, 275 ml Lei/Set 166
2. Magnifico Set 4 pahare vin roşu, 460 ml Lei/Set 127;  
Set 4 pahare vin alb, 350 ml Lei/Set 120
3.                                 Magnifico Set 4 pahare vin roşu, 460 ml Lei/Set 127
4. Twist Tirbuşon, 15 cm, finisaj arămiu Lei 66
5. Harmony Pahar vin alb, 390 ml Lei 14; Set 6 pahare  
vin alb, 390 ml Lei/Set 80; Pahar vin roşu, 470 ml Lei 14;  
Set 6 pahare vin roşu, 470 ml Lei/Set 80
6. Chalet Cutie cadou pentru vin, dim. 36x11 cm  Lei 501
7. Magnum Pahar vin Bordeaux, 850 ml Lei 24;  
Set 2 pahare vin Bordeaux, 850 ml Lei/Set 44;  
Pahar vin Burgundy, 940 ml Lei 26; Set 2 pahare  
vin Burgundy, 940 ml Lei /Set 48
8. Seymour Carafă, 1.000 ml Lei 227
9. Blink Frapieră pentru vin, dim. 13x13x26H cm,  
finisaj argintiu/negru Lei 238; Sparkling Dop  
pentru vin Lei 39; Origin Pompă vidare vin cu 2 dopuri, 
8,5x5x25H cm Lei 104 
10. Passion Pahar şampanie, 210 ml Lei 15;  
Set 6 pahare şampanie, 210 ml Lei/Set 85; Pahar vin alb,  
200 ml Lei 14; Set 6 pahare vin alb, 200 ml Lei/Set 78
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Materiile prime alese cu grijă, 
procesarea elaborată şi  
finisajele perfecte sunt esenţa 
colecţiei de pahare Mobexpert.
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Fericire 
cu miros 
de bunătăţi
Fiecare reţetă are ingredientele  
ei, dar există câteva care n-au  
voie să lipsească niciodată:  
două măsuri de pasiune, câteva 
măsuri de dragoste, o porţie de 
încântare, ustensile pentru gătit 
şi copt din colecţia Mobexpert şi, 
desigur, un praf de sare. Dacă pui 
şi o lingură rasă de “am o idee” ,  
checul bunicii se transformă într-un 
deliciu nou, modern. Al tău!

Bake Set 5 linguri de măsurat Lei/Set 21

Bake Recipient pentru pudrat Lei 89
Bake Cuţit pentru prăjituri Lei 39
Paletă pentru ornat prăjituri Lei 35

Bake Set 4 forme brioşe Lei 49

Slicer Feliator avocado Lei 61

Teabag Infuzor ceai din silicon Lei 36 Green Infuzor ceai, din inox şi silicon Lei 86Pin Sucitor Lei 167; Bake Pensulă pentru uns Lei 48; Bake Formă prăjitură,  Lei 156; Bake Spatulă Lei 34; Mix Set 3 boluri Lei 161; Baloon Tel Lei 44;  
Bake Set cu 6 piese pentru decorarea prăjiturilor Lei/Set 78; Bake Set 4 forme brioşe Lei 49; Egg Separator ou Lei 35;  Bake Spatulă 2 în 1 Lei 49;  
Bake Formă 12 brioşe cm Lei/Set 148; Bake Set 5 forme-cutter floare pentru prăjituri Lei/Set 36; Bake Spatulă prăjituri Lei 34 1110
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Viva la 
Revolucion!

Gama Havana e revoluţia din bucătăria ta. Este 
precum acest oraş cu aromele sale unice, cu texturile 
seducătoare şi cu pereţii care par să se destrame, dar 
sunt incredibil de trainici. Vesela Havana e irezistibilă 

cu toate imperfecţiunile ei perfecte.

Imperfecţiuni 
perfecte
Fiecare cană, fiecare ceaşcă, 
fiecare farfurie e brăzdată de 
o reţea de crăpături. Nu te 
teme, nu se va sfărâma nimic 
în mâna ta, sunt mai trainice 
decât ţi-ai putea imagina.  
E de-ajuns să le atingi o 
singură dată ca să îţi doreşti 
să le ai acasă.

Havana
Veselă realizată din ceramică glazurată,  
finisaj crackle. Disponibilă în două finisaje: 
turcoaz şi maro. 

1. Farfurie fel principal, dim. 28x24 cm   Lei 43 
Bol individual, diam. 15 cm   Lei 32

2. Vas pentru servit, dim. 33x20 cm   Lei 133 
3,4. Farfurie fel principal, diam. 28 cm   Lei 43 
5. Vas pentru servit, dim. 40x23 cm   Lei 192
6. Farfurie fel principal, dim. 28x24 cm   Lei 43
     Farfurie aperitiv, diam. 20 cm   Lei 34
7. Platou oval, dim. 37x15 cm   Lei 118
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Step Set 24 de tacâmuri din inox 18/10. 
Set pentru 6 persoane.   Lei 375

Perlado Set 24 de tacâmuri din inox 18/10,  
cu grosime de 2,5 mm. Set pentru 6 persoane.  Lei 173

MAYA Set 24 de tacamuri din inox 18/10,  
cu grosime de 2,5 mm şi mâner de plastic.  
Set pentru 6 persoane.   Lei 364

Ergo Set 24 de tacâmuri din inox 18/10  
cu grosime de 2,5 mm. Set pentru 6 persoane.  Lei 477

Slim Set 24 de tacâmuri din inox 18/10,  
cu grosime de 4 mm. Set pentru 6 persoane.   Lei 514

Dolcevita Set 24 de tacâmuri din inox 18/10,  
cu grosime de 4 mm. Set pentru 6 persoane.   Lei 497

Perlado Gold Set 24 de tacâmuri din inox 18/10,  
cu grosime de 2,5 mm.Set pentru 6 persoane.  Lei 287

Victory Gold Set 24 de tacâmuri din inox 18/10,  
cu grosime de 2,5 mm. Set pentru 6 persoane.   Lei 434

Mărimea, forma, 
culoarea, greutatea 
tacâmurilor, toate 
fac echipă cu 
papilele  gustative, 
cu ochii şi cu nasul 
şi ne influenţează 
senzaţiile. 

Creierele noastre 
“judecă” mâncarea 
de dinainte de a o 
mânca. O măsurăm, 
o evaluăm, o intuim 
cu toate simţurile.  
Şi cu tacâmurile!

Plăcere... 

...de la prima vedere 
1514
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Eleganţa are  
gust desăvârşit
Mâncărurile tale delicioase devin 
experienţe memorabile de fiecare 
dată când aranjezi masa pentru 
sărbătoare. Este o plăcere să le 
coordonezi. Farfuria pentru desert 
asortată cu farfuria de bază, culorile 
florilor care completează curcubeul 
salatelor din boluri şi tacâmurile 
sclipitoare sunt promisiunea 
sunetelor de încântare care se vor 
auzi deasupra mesei. Masa la care 
ai adunat familia şi prietenii. Te uiţi  
la cum ai pregătit totul, zâmbeşti  
cu încântare şi rosteşti firesc 
“Vă invit la masă!”

Eclat Set 37 de piese,  
realizat din porţelan glazurat, ornat manual  
Lei/Set 1.504
Pot fi achiziţionate şi piese individuale.
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1. Academia Pahare din sticlă.
Set 6 pahare whisky 360 ml, Lei/Set 88  
Set 6 pahare diverse băuturi 490 ml, Lei/Set 106
Pahar whisky 360 ml Lei 16 
Pahar diverse băuturi 490 ml Lei 19,5 
2. Bach Pahare din sticlă.  
Set 4 pahare whisky 335 ml, Lei/Set 106  
Set 4 pahare diverse băuturi 480 ml, Lei/Set 111 
3. Incanto Pahare din sticlă.
Set 6 pahare diverse băuturi, 435 ml Lei 150 
4. Alfieri Pahare din sticlă.  
Set 4 pahare whisky 345 ml Lei/Set 99
Set 4 pahare diverse băuturi 420 ml Lei/Set 99 
5. Baron Boluri realizate din lemn şi inox.  
Bol, diam. 10x16H cm Lei 98  
Bol, diam. 28x18H cm Lei 218 
6. Baguette Pahare din sticlă.
Set 6 pahare whisky, 340 ml Lei 89 
Set 6 pahare diverse băuturi, 430 ml Lei 98
Pahar whisky 340ml Lei 17; 
Pahar diverse băuturi 430 ml Lei 18

4

5

“O băutură plină de viaţă 
făcută dintr-un amestec  
de apă, zahăr şi bitter” 
Aşa a fost descris, pentru prima dată, un cocktail. 
A trecut ceva vreme de-atunci. Acum, e una dintre cele 
mai spectaculoase băuturi. Ajunge în pahar în zeci de mii 
de variante şi poate fi cum îţi place. Simplă sau sofisticată, 
rămâne exact cum e de la început: o băutură plină de viaţă. 
Şi de vară, dacă asta vrei. Chiar şi în mijlocul iernii.

Ingrediente pentru 2 cocktailuri:
8 afine (prospete sau congelate şi dezgheţate)
2 limeuri proaspăt stoarse
2 linguriţe de zahăr
8 frunze proaspete de mentă (plus alte câteva pentru servire)
60 ml de rom alb
Gheaţă
170 ml de sifon (sau apă minerală)

Pune afinele, sucul de lămâie, zahărul şi 
frunzele de mentă într-un cocktail shaker. 
Presează-le pentru a elibera uleiurile din 
mentă, sfărâmă afinele şi zahărul ca să 
îndulceşti sucul de lămâie. Adaugă romul, 
amestecă totul bine în shaker, apoi pune  
totul într-un pahar plin cu gheaţă.  
La sfârşit, adaugă sifonul. Şi nişte afine  
şi mentă pentru extra-savurat şi înfrumuseţat. 
Do you feel the breeze?

Blueberry 
Mojito

Ingrediente pentru 10 cocktailuri:
120 ml de rom
240 ml de schnapps de piersici
1.000 ml de vin alb sec
½  cană de zahăr 
4 ceşti de felii proaspete de piersică
2 căni de felii de căpşune proaspete
1 sticlă de şampanie

Pune romul, schnapps-ul de piersici, vinul  
şi zahărul într-un vas. Amestecă-le până când 
se dizolvă zahărul, apoi  adaugă fructele. 
Pune totul în frigider pentru cel puţin două ore. 
Cu cât va sta mai mult la rece, cu atât aroma 
va fi mai puternică. Adaugă şampania chiar 
înainte de a servi.  
Recomandare: Dacă doreşti un gust mai 
dulce, foloseşte un vin alb mai dulce precum 
Rieslingul şi o şampanie dulce.

Sparkling Peach & Strawberry
Sangria

Ingrediente pentru 2 cocktailuri:
1 grapefruit mare
1 crenguţă de rozmarin proaspăt  
(plus alte câteva pentru servire)
120 ml de sifon (sau apă minerală)
50 ml de vodkă
2 stropi de bitter de grapefruit

Taie grapefruitul în jumătate şi, dacă doreşti, 
taie câteva feliuţe subţiri pe care să le foloseşti 
la final pentru decorare. Stoarce zeama şi 
adaugă frunzele de pe crenguţa de rozmarin. 
Zdrobeşte-le cu un muddler. Toarnă sucul 
obţinut, în mod egal, în 2 pahare. Adaugă  
60 ml de sifon (sau de apă minerală) şi  
25 ml de vodkă în fiecare pahar.  
Decorează şi savurează!

Rosemary Fizz
Grapefruit
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Ştiai că: 
l sticla reciclată este topită la temperaturi mai 

joase, folosindu-se astfel mai puţină energie? 
l energia economisită prin reciclarea unei sin-

gure sticle este suficientă pentru a menţine 
aprins un bec de 100W timp de 4 ore? 

l reciclând sticla se reduce folosirea nisipului 
şi a altor materiale brute, evitându-se distru-
gerea resurselor naturale? 

l 1 kg de sticle folosite echivalează cu 1 kg de 
sticlă reciclată? 

l prin reciclarea a 1.000 de sticle se elimină  
1 tonă de gunoi care ar fi ajuns la groapa de 
depozitare? 

l contaminarea aerului este redusă cu 20% 
deoarece pentru reciclarea sticlei este nece-
sară mai puţină energie decât pentru pro-
ducerea altor tipuri de sticlă?

1

3 4

6 7

8

9

5

2

1. Skull Recipient diverse băuturi 7,5 L Lei 52  
Cană cu pai, 450 ml Lei 32 
2. Skull Recipient depozitare Lei 26  
Fresca Bol individual, diam. 18 cm Lei 25 
3. Fresca Pahar diverse băuturi, 300 ml Lei 18 
4. Authentic Pahar cu pai 500 ml, Lei 26  
5. Sole Recipient diverse băuturi 6L Lei 101 
6. Juice Recipient diverse băuturi 550 ml Lei 38 
7. Jarron Set 4 sticle asortate 350 ml Lei/Set 54 
8. Grifo Recipient diverse băuturi, 8L Lei 92  
Tiki Recipient diverse băuturi, 6L Lei 94  
Juice Pahar diverse băuturi, 550 ml Lei 38 
9. Jarron Cană cu pai 450 ml Lei 25 

Din nou, ca nouă
Sticla este uimitoare: poate fi reciclată 
100% şi la nesfârşit fără să-şi piardă 
din calitate şi din puritate de-a lungul 
acestor repetate procese. Nu multe  
alte materiale se pot lăuda cu astfel  
de proprietăţi. Şi nu multe arată atât  
de spectaculos după fiecare renaştere.

Sticlă
Reciclată

Sticlă
Reciclată
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Fiecare îşi doreşte 
experienţa unui grătar, 
măcar din când în când. 
E firesc, pentru că doar 
grătarul îţi oferă şansa 
să organizezi un festival 
culinar într-o după-
amiază relaxată. Îţi vine 
să dai fuga după cărbuni 
numai când te gândeşti 
la nişte fripturi suculente 
sau la felii de pâine cu 
ulei de măsline, ierburi 
aromate şi, desigur,  
ceva usturoi. 

Suport grătar coaste
Lei 271

Suport grătar pui
Lei 249 

Afumătoare 
dim. 29x11x4H cm  Lei 175 

Grătar portabil PORTA-CHEF 
dim. 109x52x93H cm  Lei 1.748

Suprafaţă de gătit 
46x31 cm

Grătar fontă

Lemn de cedru,  
dim.19x38x1H cm Lei 58

Grătar gaz Sovereign
dim. 158x62x128H cm 
Lei 5.492

Grătar Signet 320  
dim. 144x59x123H cm Lei 3.986

Tavă fontă Signet/Crown  
dim. 43x21 cm Lei 407

BBQ
Cu B de la  
Bucătarul  
din tine
Cu gaz sau cărbuni, clasice  
sau moderne, multifuncţionale 
şi sofisticate, grătarele de 
BBQ din colecţia Mobexpert 
sunt extrem de prietenoase. 
“Prietenos” e un cuvânt cheie în 
această combinaţie, pentru că 
intră în însăşi definiţia grătarului: 
este despre bucurie împărtăşită. 
Cu familia, cu prietenii.

Set tigaie fontă  
şi bază lemn bambus   Lei 148
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Frumuseţe  
de încredere
Ştii bolul preferat în care cerealele 
tale au, în fiecare dimineaţă, gustul 
perfect? Serios, orice alt bol le schimbă 
gustul! Sau farfuria fără de care parcă 
îţi piere şi pofta de mâncare? Vesela 
din gamele Oriental, Wish şi Impress  
este exact ce ai nevoie în viaţa de zi 
cu zi din bucătărie. Fiecare piesă este 
exact cum trebuie: nici prea mare, nici 
prea mică, e frumoasă, trainică, de 
încredere. E perfectă la tine acasă.

Produsele din ofertă sunt disponibile în limita stocului în magazinele Mobexpert participante la campanie. Informaţiile din acest pliant sunt prezentate sub 
rezerva erorilor de redactare sau de tipar. Culorile prezentate pot fi alterate în urma procesului tipografic. Preţurile sunt exprimate în LEI şi conţin TVA. 

Cumpără şi online pe
www.mobexpert.ro

Mai sunt atât de multe de văzut
Descoperă întreaga colecţie online!  
Vei găsi mai multe stiluri, culori şi dimensiuni pe gustul tău.
Scaneazã acest QR cod cu smartphone-ul tău şi 
vei putea alege exact ce ţi se potriveşte.
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Băneasa
Zona Comercială Băneasa 
Şos. Bucureşti - Ploieşti 44 C 
Tel. 021 301 1850 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Militari
Lângă Complex Carrefour 
Autostrada Bucureşti - Piteşti 2 
Tel. 021 202 9600 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Suceava
Shopping City Suceava 
Calea Unirii 27 B 
Tel. 0230 552 211 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Iaşi
Era Shopping Park 
Şos. Păcurari 121 
Tel. 0232 252 225 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Pipera
Şos. Fabrica de Glucoză 21 
Tel. 021 242 1040 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 20.00 
Duminică 10.00 - 18.00 

Braşov
Calea Bucureşti 105 A  
(intrarea în Braşov) 
Tel. 0268 308 600 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 20.00 
Duminică 10.00 - 18.00

Piteşti
Complex Jupiter,  
Comuna Bradu 
Tel. 0248 541 082 
Luni-Sâmbătă 9.00 - 21.00 
Duminică 9.00 - 20.00

Constanţa
Str. Plantelor 32  
Tel. 0241 626 166 
Luni-Vineri 09.00 - 19.00 
Sâmbătă 10.00 - 18.00

Pantelimon
Lângă Complex Cora 
Şos. Vergului 18 
Tel. 021 209 2900 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 20.30 
Duminică 10.00 - 18.00

Sibiu
Shopping City Sibiu
Şos. Sibiului 5
Tel. 0269 249 081 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Oradea
Era Shopping Park 
Calea Aradului 62 
Tel. 0372 302 976 
Luni-Sâmbătă 10.00-21.00 
Duminică  10.00-20.00

Valabil până la 28.02.2019


